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Sammanfattning 
 

Denna essä har sitt ursprung i mitt arbete med en fallstudie. Målet för fallstudien var att få fram 

tolkningar och hypoteser om företagande sett som ett yrkeskunnande. Metoden vi använt var 

dialogseminarier. Det är mitt första försök att använda metoden.  Deltagarna var företagare i oli-

ka stadier och branscher. De kom från olika platser i Sverige. En serie om fyra dialogseminarier 

genomfördes på distans. Vi använde programmet Skype för dialogerna och Facebook för övrig 

informationsöverföring. Resultatet av fallstudien är att jag inte lyckades nå det uppsatta målet. 

Mina hypoteser till varför jag misslyckades är: att min tidigare erfarenhet som deltagare i dialog-

seminarier inte räckte till för rollen som ledare. Mitt uppträdande blev därför luddigt beträffande 

kvaliteter viktiga för projektets genomförande. Vidare så hade jag erfarenhet av företagsamhet 

men den fanns inte i reflekterad form och samma sak gällde hur genomföra kvalitativa 

forskningsintervjuer. Min förståelse för svårigheterna att gå från värderingar till egen berättelse 

var inte tillräckliga heller. - Resultatet av mitt arbete med fallstudien är i stället en rejäl revision av 

min inställning till min egen yrkeserfarenhet.  

 

Summary 
The source for this essay is my work with a case study. The goal for the study was to obtain 

interpretations and hypothesis about being industrious as a professional skill. The method we 

used was dialogue seminars. I regard this work as my first attempt to apply this method to a 

subject. Five industrious individuals participated. The came from small companies in various 

state of development and segments of the trade and from different places in Sweden. We per-

formed a series of 4 seminars with participant at their home offices. We used the Skype software 

for the dialogues and Facebook for administrative issues. The result of this case study was that I 

did not succeed in obtaining interpretations or any hypothesis concerning the professional skills 

of our participants. My previous experience as participant in dialogue seminars did no satisfy for 

leading one. My conduct may lack in precision regarding qualities important for our project. I did 

have experience as to being industrious but not in reflected form. The case is the same as to how 

to perform qualitative research interviews. Also my understanding of difficulties en going from 

value statement to story telling was not good enough. – Instead the result of my work is a pro-

found revision of my attitude toward my own practical experience.  
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Abstract 
En serie dialogseminarier har genomförts med 5 företagare som deltagare. Syftet var att un-

dersöka om det var möjligt att med dialogseminariemetoden lyfta fram denna yrkesgrupps 

yrkeskunnande. Det resultatet nådde jag inte. Jag tolkar orsakerna som att jag inte hade till-

räcklig förståelse i handling av flera av de kritiska elementen som jag hade behövt behärska 

för ett lyckat genomförande. Min intellektuella förståelse räckte inte till. Förståelse i handling 

var nödvändig. Det mest kritisk tror jag är bristerna i min förmåga att tolka andra männi-

skors språkliga uttryck för praktisk erfarenhet 

 

I have done a series of dialogue seminars with participants being 5 industrious individuals. 

The aim was to find out if it was possible to express the skills of this group of professionals. 

I did not reach this goal. I interpret the causes being my inadequate understanding in action 

of some of the critical element for a successful project outcome. My intellectual understan-

ding was not enough. Understanding in action was necessary. The most critical element I 

believe is my lack of ability in interpreting how other individuals express their practical expe-

rience. 
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1 Förståelse i handling 
 

Jag deltar i en magisterkurs på Linnéuniversitetet. Kursens rubrik är ”Yrkeskunnande och 

Professionsutveckling”. I denna kurs är uppgiften att göra en fallstudie och redovisa mitt arbete i 

en essä. Essän skall ”syfta till utveckling och fördjupad förståelse av praxisen i det egna yrket eller 

professionen.”  

 

Jag tolkar andemeningen bakom praxis i kursen som att erbjuda hjälp till de individer som vill 

försöka stiga in i sig själva och ta ansvar för vad de gör. Vid de tillfällen där jag kommit i kontakt 

med kursens praxis har bemötandet dominerats av tolerans, vidsynthet och ett ymnigt flöde av 

hänvisningar till referenser till händelser i historien. Ibland har jag haft svårt att förstå.  Men när 

jag återkommit till samtalen, referenser och källtexten i frågan, så har de hjälpande och stödjande 

perspektiven dominerat.  Under min essä finns en önskan att knyta ihop säcken och bereda mig 

för nästa steg längs min väg: att lämna min tid som yrkesverksam bakom mig.  

 

Det hela började för flera år sedan när Bo Göranzon kommenterade en text jag skrivit med att ge 

referens till King Lear1 och Cordelias tystnad. Vad var innebörden i det han då sa till mig? Den 

rationella sidan av min person kammade noll. Jag fattade inte ett dugg av den sakliga innebörden 

i Bosses uttalande. Men känslomässigt blev jag starkt berörd. Det blev för mig ett starkt argu-

ment för att vilja upptäcka mer. Så har skett flera gånger tidigare i mitt liv så den ”logiken” litar 

jag till. 

 

Jag har sedan vandrat på den inslagna vägen och deltagit i flera kurser.  En tolkning av att jag be-

hövt gå kursen flera gånger är att det tar tid för mig att fatta.  Måttlig begåvning och tilltagande 

ålder brukar ju ha verkan i denna riktning. Läsande av Descartes ”avhandling om metoden”2 

väcker idén om värdet av att verkligen förstå att ens mentala kapacitet är begränsad.  En annan 

tolkning är att jag under många år levt i ett stråk av civilisation som domineras av deduktivt och 

analytiskt sätt att resonera och agera. Och jag har anpassat mig till denna kultur. En tredje tolk-

ning är att mitt liv hittills har karakteriserats av stor misstänksamhet med vad andra säger till mig 

beträffande vad jag skall/måste/borde förstå och göra.  

                                                
1 Shakespeare William, King Lear, i The Arden Shakespeare, Routledge (1993).King Lear 
2 Descartes, René: Avhandling om metoden, Idéhistorisk lärobok, Band 1, Gidlunds: Hedemora 1982. 
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Så nu skriver jag den här essän utifrån den glädje och tillfredsställelse det gett mig att ha deltagit i 

kursen. Jag vill också utgå från min tolkning att kursens praxis syftar till att ge stöd till den som 

vill stå på egna ben. Så nu är det dags att ge mig in i och utsätta mig för min essäs flöde.  

 

1.1 Att komma igång 
Men det är svårt att komma igång. Jag verkar gå ner mig i träsk efter träsk av tankar. Efter att ha 

stått där ett tag och trampat slår det mig att det här har jag varit med om tidigare. Hur gjorde jag 

då för att ta mig ur? Plötsligt ser jag den östra väggen i en viss föreläsningssal. Direkt minns jag 

att den är på Etnografiska museet i Stockholm och tidpunkten är 1980. Jag minns en föreläsning 

jag då var med om. Föreläsningen gällde det japanska begreppet ”MA” 3.  Föreläsaren berättar 

sin tolkning av varför en zen-buddistisk trädgård ser ut som den gör. Trädgården består i huvud-

sak av en stor plan yta av krattat grus. Ur denna yta sticker det upp ett fåtal större stenar. Han sa 

att avsikten med dessa stenar var att underlätta för den som vill meditera. Denne kan på stenarna 

lägga ifrån sig det ”surr” som pågår i hans huvud och som hindrar meditationen. Hans sinne kan 

då lättare flyta fritt och meditativt över det krattade grusets yta. Stenarna fungerar som ”avstjälp-

ningsplats” eller ”ankare” för det surr som pågick innan meditationen. Surret kan sedan, om så 

önskas, återtas av den som mediterar.  

 

Jag tolkar det som att metoden kan hjälpa mig att i mitt inre skapa ett tyst utrymme som inte är 

upptaget av tankar. Ett utrymme där jag är fri att fokusera på uppgiften. Först då kan mitt sinne 

få fram en röd tråd i mitt tänkande. Och det är nog vad jag försöker få till här och nu. Egentligen 

är detta den enda konkreta metod jag känner till och har erfarenhet av när det gäller att skärpa 

mig och göra bra ifrån mig. Jag tolkar sättet som en metod att komma förbi den blockering som 

mitt alltför ivriga och ambitiösa sinne ofta skapar. Jag betraktar metoden som generell. I varje fall 

ser jag det som sannolikt att den har behövts och fungerat för människan i flera tusen år. En 

slags urkunskap. 

 

Vad betyder det här och nu då? Jag tolkar det som ett sätt att hantera mig själv i ett läge där min 

inre ambition driver mig ut i en mental snårskog. Så jag använder skrivandet till att stjälpa av mi-

na tankar på papperet. Verkan är att jag avleder dessa mina tankar från att ockupera mitt inre. 

Därmed möjliggör jag för mig att finnas till för situationen här och nu. Jag har gjort det förr när 

jag samlat mig inför större arbeten längs min yrkesväg. Till exempel när jag skrivit några av de 

                                                
3 Som grovt översatt står för tomhet i tid och tomhet i rum. se 
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större rapporter jag skapat. Ett av dessa uppdrag gick av stapeln bara någon månad efter den 

föreläsning jag berättat om. 

 

Ännu mer konkret, och här och nu, så innebär detta att jag på papperet avbördar mig de tankar 

som mal på. Jag ordnar ”tankeriset” i 5 högar. I efterhand ser jag att högarna nu har rubrikerna:  

 

1. vad innebär det för mig att skriva en vetenskaplig essä 

2. utvidgning av min innebörd i begreppet förståelse 

3. min egen nuvarande innebörd i begreppen företagande och yrkeskunnande 

4. omvärdering av fallstudien syfte, mål och plan för genomförande 

5. hur skriva min essä 

 

En tolkning av detta sätt att gå tillväga är att som individ närma sig ett tillstånd av något jag tills 

vidare kallar ”att ställa mig i tomme”. Det vill säga avbörda mig det jag använt som skydd mot att 

uppleva de känslor som vaknar till när jag inte fattar ett dugg. Först då blir det möjligt att så gott 

jag kan närvara inför och i det jag står inför att göra. Eller att jag medvetet och avsiktligt lämnar 

rollen som expert- eller yrkeskunnig för att närvara inför aktuell situation, uppgift och omvärld. 

Ett tillstånd av närvaro innan ord, begrepp och tolkningar rusar in och tar över scenen. Ett till-

stånd jag tränat att möta när mitt yrkeskunnande blivit till4.  

 

1.2 Andra förberedelser 
Denna akt av förberedelse tolkar jag som att min privata person behöver förbereda sig inför den 

uppgift jag står inför! Vilka andra förberedelser tycker jag är värda att lyfta upp och sätta ord på? 

Vilka är mina mest akuta behov just nu? Och vilka har jag tillräckligt med utrymme och resurser 

att göra något åt?   

 

De förberedelser jag ser framför mig nu är vad jag har för innebörd i ett antal begrepp som jag 

använt och kommer att använda i samband med fallstudien.  De jag ser framför mig är begrep-

pen: vetenskaplig essä, förståelse, yrkeskunnande, företagsamhet och fallstudie. Men där finns 

också mig själv som individ och som tolkare av andra människor påståenden och då inom ett sätt 

att arbeta som jag inte har betydande praktisk erfarenhet av: att genomföra och tolka kvalitativa 

forskningsintervjuer.  

                                                
4 Stille Göran, Yrkeskunnande och bildning, Linnéuniversitetet, Examensuppgift Delkurs 2, 20120709 
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1.3 Begreppet vetenskaplig essä 
Vi erbjuds möjligheten att ge vår text formen av en vetenskaplig essä5. Vad innebär det för mig 

att skriva en essä? Det jag läst om användningen av essän som form får mig att tolka uppgiften 

som ”att söka ett personligt perspektiv”, ”att försöka ta sig fram”, ”att skriva för att underlätta 

reflektion”. Men formen essä förutsätter också en välvillig läsare. Till sist vilken praktisk erfaren-

het av att skriva en vetenskaplig essä har jag? I mitt yrke finns inget exempel av att ha skrivit en 

essä. Men tidigare i denna kurs, för ett år sedan, skrev jag en6. Den fick jag bra betyg på. I första 

rummet hoppas jag på att det efter detta arbete finns en praktisk erfarenhet kvar i mig. Jag hop-

pas den hjälper mig i detta skrivande.  

 

Men vad är nu innebörden i att göra essän till en vetenskaplig essä? I grunden ser jag all använd 

kunskap som personlig oavsett hur den nu kommit till användaren. En väg att skaffa sig bärkraf-

tiga påståenden om vad som händer och sker i omvärlden är att ta till sig sådana påståenden som 

vaskats fram genom den vetenskapliga processen. När det gäller påståenden om företeelser i den 

fysiska världen fungerar den naturvetenskapliga hanteringen väl. Men den kunskap jag personli-

gen behöver gäller inte bara den fysiska världen. Det måste omfatta kunskap även om männi-

skor, beteenden och samhällen! Och inte bara i allmänhet utan just de människor, situationer, 

som jag möter och med den innebörd jag har i olika använda begrepp. I dessa sammanhang är 

naturvetenskaplig metod inte mycket till hjälp. För det första är den inte giltig där. För det andra 

räcker det inte med att följa en metod och tro att man skapar sanning för det. Så jag ställer till 

slut mig frågande inför den styrka man vill ge sig själv genom att bete sig på ett sätt som man 

tror är vetenskapligt? Men det är en stor fråga och kan inte hanteras mer här. 

 

1.4 Vad menar jag med förståelse? 
Ett av de fält där tankarna surrade som värst innan mitt skrivande kom igång var detta med vad 

jag och andra menar med ”att förstå”. Jag hade börjat tvivla på min egen förmåga att förstå. Så 

här förlöpte inspelet till detta. T.ex. så undrade jag över vad min förståelse egentligen är av en in-

struktion och de begrepp som används i den? Och hur vill jag förhålla mig i de situationer när 

min teori om vad omgivningen verkar mena inte stämmer med den förståelse jag i handling har? 

Skall jag då kasta in handsken och anpassa mig till vad jag tror att andra människor menar med 

vad de säger eller stå fast vid min förståelse?  Och skall jag smaka av varje enskilt ord, begrepp 

                                                
5 Mazzarella Merete, Att leva essäistiskt s 108-114 i Burman Anders, Våga veta, Södertörns högskola 2011, ISBN978-
91-86069-33-9  
6 Stille Göran, Yrkeskunnande och bildning, Linnéuniversitetet, Examensuppgift Delkurs 2, 20120709 
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och påstående?  Ja vad är egentligen för mig innebörden i handling i ett begrepp som ”förstå-

else”? 

 

1.4.1 En genomgripande händelse 
Inspelet till detta med förståelse är att jag under arbetets gång ställde mig själv frågan: ”Vad me-

nar jag med att förstå, egentligen, sådär långt in i mitt inre”? Och frågan är konkret, upplevd och 

berättigad!  

 

Bakgrunden är att i ämnet ”praktisk kunskap” så har jag gått fem introduktionskurser, skrivit en 

text som jag fick VG på och sedan strax därefter en text som jag blev underkänd på! Jag som 

trodde jag förstod vad det här ämnet gick ut på! Men det gör jag tydligen inte! Har jag glapp i 

skallen? Har jag inte alla hästar hemma? Är de ute på vift utan att jag vet om det? Vad är egentli-

gen min innebörd i ”att förstå” när jag säger att jag gör det? Detta tolkar jag som en generell och 

viktig fråga. Det innebär, som jag ser det, att ta ansvar för det jag som individ kan eller inte kan. 

Det har i varje fall varit en större svårighet för mig i det här ämnet. Kanske beror det på att jag så 

länge och förmodligen omsorgsfullt anpassat mitt handlande till vad jag observerat i den akade-

miska kultur jag arbetat i. Där har det analytiska och deduktiva sätten att resonera dominerat.  

 

1.4.2 Läser boken ”Cordelias tystnad”. 
Av någon outgrundlig anledning tar jag, när jag är som mest vilsen, fram boken ”Cordelias tyst-

nad” av Allan Janik7. Tidigare har jag läst boken flera gånger: Nu läser jag den igen. Och redan 

när jag läser de första sidorna så händer det något. Jag läser: ”… att vi inte vet vad vi menar förrän vi 

handlar och omvänt att vi bara kan förstå innebörden i begrepp om vi kan utsäga de situationer i vilka de an-

vänds…”. De orden måste jag ha läst flera gånger. Men denna gång är det som om de blir lästa av 

en ny gestalt i mig eller från ”under den lägsta hyllan”. Metaforen ”under en lägre hylla” tolkar 

jag här som att min läsning sker med även de djupare skikten av min person öppna och tillgäng-

liga. Metaforen presenterades för mig för drygt ett år sedan av kursens ledare, Adrian Ratkic. 

Den formulerades då som: ”släng dig ner i din fina kostym och titta vad du hittar under den 

lägsta hyllan”. Då, för ett år sedan, använde jag metaforen för att i handling bättre förstå vad min 

egen innebörd var i begreppet ”Yrkeskunnande och bildning”. Och det gav resultat då. Och nu, 

inför fortsättningen av mitt arbete, omformar jag Janiks påstående till ”att mina handlingar visar 

vad det är jag kan”.  

 

                                                
7 Janik Allan, Cordelias tystnad, Carlssons bokförlag 1991, ISBN91 7798 499 4, s 7 
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Nu säger jag: ” det här har jag läst förut men då fattade jag det inte så som jag gör nu. Nu är in-

nebörden mer omfattande och genomgripande. Den matta av ”sätt att förstå” som jag stått 

stabilt på i 70 år, eller så, rycks undan. För en tid är jag personligen nära kaos. Jag kan inte min-

nas att jag varit med om något liknande tidigare. Jag griper efter de verktyg jag tror det är ratio-

nellt att använda: logik, modeller och abstraktioner. Jag försöker argumentera fram och tillbaka. 

Men det hjälper inte. Min tro och tillit till att någorlunda kunna agera vettigt har fått ett skott i 

vattenlinjen.  Den ”skuta” som jag lever i och med, litat till och trott mig kunna navigera, tar in 

vatten och börjar sjunka!  

 

Men kanske är det just såhär det känns för mig att verkligen upprätta en distans till den praxis jag 

varit i länge och lärt mig lita till. Daniel Kahneman8 verkar ha ett perspektiv som innebär att det 

inte är det rationellt resonerande skiktet i människan som styr våra handlingar. Detta trots att vi 

gärna vill påskina att det så är. Jag själv har ägnat stor del av mitt liv och mina funderingar åt att 

putsa på mitt ”rationella” delsystemet. Vad ligger det för rationalitet att göra så? Redan Jung 

kommenterar människans tendens att se sig själv som enbart den medvetna delen9. Han säger att 

vi ofta stannar vid och är nöjda med vårt medvetnas kunskap om den medvetna delen av vår per-

son. Trots att så mycket av våra handlingar utan tvkan styrs av vårt omedvetna.  

 

Efter denna händelse måste jag ge mig en paus i skrivandet. Den drog ut på tiden. Först långt se-

nare var det möjligt för mig att ta upp skrivandet igen. De första försöken gav då mycket mate-

rial men de var plågsamt osammanhängande. Det var utan tvekan ett autentiskt material men det 

var något som saknades. Jag försöker nu eliminera denna saknad genom att ordna materialet i en 

berättelse. Men varför gör jag så? Jag tror mig inte ha någon praktisk erfarenhet av att gestalta 

något med hjälp av en berättelse. Men min erfarenhet är att när jag lyssnar till andras berättelser 

ger de ofta en känsla av mening och sammanhang. En berättelse stillar själen men kan ingalunda 

därför ses som ”sanning”. Människan är en sammansatt varelse och många berättelser är giltiga 

för en och samma individ. Det gäller sannolikt också för berättelser om det yrkeskunnande som 

är verksamt i henne. 

 

Vad är då min innebörd i det jag tror mig ha förstått när jag läste Janiks påstående? En tolkning 

är att det inte räcker för mig att säga ”jag förstår”. Speciellt inte om innebörden bara är en känsla 

av att det sagda är ”i resonans med mig själv” eller att jag direkt vid läsningen har blivit ”positivt 

                                                
8 Kahneman Daniel, Tänka, snabbt och långsamt. Volante 2012, ISBN 9789186815721 
9 Jung, C.G. The Undiscovered self, Signet Books 2006 (1958) 
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berörd”. Hur konkreta och fysiska dessa känslor än varit i mig och min kropp. Det räcker inte 

heller att påstå att jag finner det sagda logiskt sammanhängande, väl grundat eller känner igen 

det. Min tolkning av sakinnehållet i Janiks påståenden är att inte tillåta mig vara nöjd med enbart 

dessa kriterier för att säga ”jag förstår”.  Nu gäller det i stället att i handling och associationer 

syna min förståelse av det jag själv eller någon annan säger. Det innebär specifikt att igen och 

igen stanna upp och utföra ”noggranna arkeologiska utgrävningar i de egna sedimenten av be-

grepp, påståenden och erfarenheter”. Och det måste allra helst ske just på de punkter i mina 

resonemang och texter där jag annars gärna duckar och skyndar vidare. 

 

Det här gör ont i själen! … Vad är min tidigare praktiska innebörd i begreppet ”att förstå” egent-

ligen värd? Jag som länge litat till denna min förståelse av innebörden i ”att förstå”? Den verkar 

inte räcka till? I varje fall inte här och nu. Vad är på gång? Den har ju räckt för mig under 70 år 

av mitt liv, under 25 år av verksamhet som ingenjör och forskare och under 15 som egen företa-

gare? Därtill under otaliga praktiska projekt både privata och i min profession? Vad in i det allra 

heligaste är det som är på gång? 

 
Tillbaka till spåret, åtminstone till hälften. Hur åstadkommer jag t.ex. det Janik säger med det han 

säger? Det vill säga hur visar jag att jag förstår innebörden i det han säger genom att i handling 

visa den förståelse jag har? Jo jag gör väl som då, för ett år sedan, gjorde med ämnet ”Yrkeskun-

nande och bildning”: jag ”kastar mig ner på golvet för att se under lägsta hyllan”. Vad kommer 

då upp? En hel del. Jag får ingen rätsida på det materialet heller. Jag står i något väldigt rörigt. 

Det är över min förmåga att ge en beskrivning av vad det är eller hur det känns. Så länge jag är 

kvar i detta läge kan jag inte göra något annat än att göra som norrlänningen: ”Nu går jag ut i 

skogen, sätter mig på en stubbe och tomstirrar”. Min förmåga att agera vettigt är satt ur spel. Jag 

hoppas störningen inte blir permanent.  

 

Jag har erfarenhet av att ha varit i detta läge tidigare. Vanligen har jag inte klarat av det och i stäl-

let undvikit situationen. Ofta genom att jag oreflekterat upprepat handlingar, gjort som jag alltid 

gjort. Vare sig det nu innebär att abstrahera, teoretisera, psykologisera eller bara ”jobba på” även 

om handlingen i sig är praktisk och konkret. Men det som driver på är att ibland har läget inne-

burit ett förrum till skapande handlingar, ett tillfälle när jag momentant har tillgång till mer av 

mina inre resurser än jag vad jag tidigare upplevt. I samband med kurser kring dialogseminarierna 

har detta hänt flera gånger. Det väcker min nyfikenhet och min lust till utvidgad arkeologisk 

undersökning. Men det får också detta vänta till ett senare arbete. 
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1.4.3 Prövar min utvidgade innebörd i att förstå  
Har jag då nu bara pratat om denna utökade innebörd i mitt begrepp ”att förstå” eller visar den 

sig också i mina handlingar? I en första omgång blir det nu segt att ta sig fram. Jag hackar sönder 

det jag skriver och undrar för varje ord, påstående och uttryck vad det är jag i handling menar. 

Det blir överväldigande mycket. Jag måste sätta en gräns. Vilka påståenden och begrepp är det 

egentligen viktigt för mig att syna i fråga om vilken förståelse i handling jag har?  Vilka påståen-

den duger för mig att bara ”prata på” med? 

 

1.5 Begreppet yrkeskunnande 
Som jag tidigare sagt snubblade jag länge runt i olika tankefält innan jag gav mig en chans att 

hitta en röd tråd i mitt skrivande. Ett fält var att min förståelse av begreppet ”yrkeskunnande” 

inte verkade vara den som omgivningen hade. Jag har försökt hitta belägg för detta påstående om 

omgivningen men har inte funnit några. Så jag börjar där jag står: Jag tycker mig i omgivningen 

se en tendens av att hålla isär rollen som kunnig inom ett yrke från rollen som bärare av detta 

kunnande och ansvarig för hur man hanterar sig själv och sitt kunnande. Men jag vet egentligen 

inte detta?  

 

Är denna min uppdelning ”jag” och ”omgivning” verklig? Jag börja misstänka att en annan tolk-

ning kan äga giltighet: att jag förlägger på andra egna inre motkrafter till det jag själv står för. 

Och tror mig då slippa syna om det verkligen är så. 

 

Tendensen att hålla isär ansvar för görandet från själva görandet ser jag redan hos Taylor10 för ca 

hundra år sedan. Han verkade betrakta arbete som något mekaniskt som utföraren inte kunde 

tänka kring och bedöma. Då var det enbart chefer, tidsstudiemän, konsulter och vetenskapare 

inom management som ansåg sig kunna tänka åt utföraren och besluta vad som vore bäst för 

honom att göra. Denna tankestil11 verkar ha existerat då i början av 1900-talet. Hur är det idag?  

 

Min förståelse av begreppet yrkeskunnande är sådant att jag inte drar gränsen snävt kring själv 

yrkesrollen. För mig omfattar innebörden även personen som äger kunnandet. En bakgrund till 

                                                
10 Taylor Taylor, Frederick Winslow (2007) [1911] The Principles of Scientific Management. Minneapolis, MN: Filiquarian 
Publishing, LLC. 

11 Fleck, Ludwik (1997) Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum – Inledning till läran om tankestil och 
tankekollektiv. Stockholm/Stehag: Symposion. 
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detta är att ha varit hänvisad till att på egen hand skapa min yrkesidentitet12. Den tolkningen 

framstod tydligare för mig efter att jag, förra året, skrev en essä om yrkeskunnande och bildning. 

Och jag är övertygad om att jag inte kommer någon vart om jag inte står vid denna min förstå-

else även i vad jag nu gör. Någon annan innebörd i begreppet yrkeskunnande har jag ingen 

praktisk erfarenhet av och därmed i strikt mening ingen förståelse för.  

 

Å andra sidan kunde det säkert innebära en lättnad om jag höll mig strikt till yrkesrollen. Jag skul-

le då lättare kunna undvika att hamna i det svåra med att rannsaka mig själv och mina förehavan-

den. Ett område där jag riskerar att inte vara så kritisk och ifrågasättande som jag borde.  Men å 

andra sidan i yrket att verka som forskare ligger att röra sig i obanad terräng där ingen varit tidi-

gare: det ligger i uppdraget! En del i forskarens yrkeskunnande är därmed att kunna göra just 

detta utan att tappa farten, orienteringen och styrförmågan. Jag tror denna sida har mycket med 

personen att göra och föga med den vetenskapliga metodiken. 

 

Det kritiska för mig är att komma fram till den innebörd i handling jag har i ett begrepp och stå 

för den om än inte halsstarrigt. Och därtill med lyhördhet ta in vad andra kan ha för annorlunda 

innebörd och respektera att den skiljer sig från min. Det innebär att jag förväntar av mig själv att 

vara aktiv i båda perspektiven. Det tar emot lite extra när omgivningen mer än gärna erbjuder 

mig sin tolkning och manar mig att okritiskt anta den eller utsätter mig för hot, manipulation 

eller andra maktmedel. Andra människors innebörd blir ju i strikt mening bara teorier för mig.  

 

1.6 Begreppet företagsamhet 
I fallstudiens målformulering säger jag att jag skall studera företagande och yrkeskunnande. Vid 

närmare eftertanke så skorrar begreppet företagande i mig. Det tonar åt det formella ock struktu-

rella hållet och åt något jag inte har förståelse i handling av. Visserligen har jag under 15 år drivit 

eget företag. Och därtill med en produkt som huvudsakligen gick ut på att stärka förmågan att 

själv agera hos människor som vill starta och driva eget företag. Men innebörden i begreppet fö-

retagande är för mig alltför teoretisk. Jag väljer att i stället fokusera på något som jag tror mig ha 

mer direkt erfarenhet av och koppling till: begreppet företagsamhet. Med detta menar jag då en 

förmåga hos en individ att starta projekt och genomföra dem.  

 

                                                
12 Autodidakt Göranzon, Bo (red.) – (2007) Autodidakten, Dialoger nr 83-84. 
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1.6.1 En berättelse om företagsamhet  
När jag ställer mig frågan: ”nå vad är min innebörd i begreppet företagsamhet” så ser jag för min 

inre syn Kjell Jegefors, på den tiden chef för KTH:s teknikpark i Frescati (Teknikhöjden). Jag 

minns hur ett av mina större uppdrag som företagare kom till. 

 

Det är en solig fredag eftermiddag efter en fullmatad arbetsvecka våren 1994. Jag befinner mig i 

närheten av Liljeholmens T-banestation i den lokal där Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) 

fanns i på den tiden. STU hade under 20 år funnit det värdefullt att finansiera de forskningspro-

jekt jag arbetat med.  

 

Jag befinner i mig i foajén på nedre botten och avslutar det möte jag haft med en av STU:s hand-

läggare och en person som föreslagit ett projekt för STU. För mig innebar mötet att slutföra det 

uppdrag som STU gett mig och som i sak innebar att säga vad jag tyckte om föreslaget projekt 

och tillhörande ansökan till STU för finansiering. Min slutsats hade varit negativ för förslagsstäl-

laren. Jag bedömde projektet som alltför ambitiöst och tekniskt avancerat sett i relation till de re-

surser han presenterade sig ha tillgång till. 

 

Då kommer Kjell Jegefors förbi. Han verkar känna den man vars projektförslag jag tittat på. De 

kommer i samspråk om något. Plötsligt vänder Kjell sig till mig och säger att han skulle vilja er-

bjuda företagen i Teknikhöjden ett program för utveckling av deras ledarskap och verksamheter. 

Han frågar mig om jag skulle kunna ge ett förslag på ett sådant program. Jag tror att han då inte 

visste något om mig och mitt kunnande vare sig det formella eller det praktiska. Men mitt ansikte 

hade han sett ett antal gånger tidigare. Jag blev överrumplad av frågan. Mitt svar blev direkt: ”ja 

det gör jag, låt mig återkomma med detaljer” (a)13.  

 

Det informella mötet i foajén var över. Jag gick hem och undrade vad jag gjort som sagt ja till 

något jag då inte tyckte jag hade en aning om eller kunnande i, vare sig formellt eller praktiskt. 

Det följer några bråda dagar. Associationerna och tankarna snurrar runt. Det är ”fullt drag i lå-

dan”. Det är omöjligt för mig att idag återkalla de fragment av tankar som då rörde sig. För det 

mesta var det retoriska frågor som: ”Vad är det för människor som väljer att starta ett företag på 

en teknisk idé de har? Hur vill jag förhålla mig till dessa människor? Fungerar vanlig förmedlings-

pedagogik? Vill jag pröva något annat?”  

                                                
13 Här börjar jag markera de punkter i texten som i nästa sektion (1.6.3) kommer att diskuteras. Jag använder 
bokstäverna (a) till (l) för dessa markeringar. 
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1.6.2 Vad som sedan hände 
Mitt huvud surrade vidare. Som så många gånger förr försökte jag orientera mig genom att skapa 

mig en inre bild (b) över ” det landskap” jag tyckte mig stå i. På det yttre planet blev det en till 

synes enkel schematisk bild (c). Först gav bilden gestalt till det ”gap” jag tyckte fanns mellan å 

ena sidan kulturen inom KTH och å andra sidan kulturen inom det etablerade näringslivet med 

produktion, marknadsföring och kunder (d) (se Figur 1).  

 
Figur 1 ”Två broar” mellan högskola och näringsliv 

 

Sedan ritade jag ”en bro” över detta gap (e). En bro där entreprenörens ”produkt” kunde för-

flyttas från den ena kulturen till den andra. Sedan blev det ytterligare en bro (f). På denna senare 

bro kunde företagaren själv ”ta sig över till andra sidan” genom att påverka och förändra sitt sätt 

att tänka, arbeta och sin attityd.  

 

Varje bro delade jag in i några få steg (g) som kunde underlätta vid en önskan att ta sig över ga-

pet. Det var i detta läge öppet vad varje steg hade för rubrik (h). Min dolda avsikt med detta var 

att kunden/deltagarna själva skulle sätta rubrikerna. Min egen kunskap om vad som behövdes 

var ju inte så stor. Men i mitt eget sinne kom det snart fram namn för produktbrons steg: “veri-

fiera idén”, ”användningssätt” och ”värdering”. Men de rubrikerna höll jag tyst om. För företaga-

rens bro blev de dolda namnen: ”vilja att ändra tankestil”, ”attityd till kund”, ”lyssna till kunden 

och förstå hela hennes situation”.  

 

Med denna bild presenterade jag mitt förslag och fick uppdraget (i). Själva arbetet i programmet 

omfattade tio möten spridda över ett år. Varje möte varade en hel dag. Halva tiden ägnades åt 

dialog (j) mellan deltagarna, handledd av mig. Andra halva tiden ägnades åt att lyssna till inhyrda 
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föreläsare i ämnen som gruppen själva beslutade om. Antalet deltagare var mellan 8 och 12 per-

soner. 

 

Programmet motsvarade kundens förväntan (k) och genomfördes totalt tre omgångar på KTH:s 

teknikpark och en omgång på Lunds Tekniska Högskola. I bantad version genomförde jag pro-

grammet tre gångar på Handelshögskolan i Stockholm och en på Högskolan i Eskilstuna. Men 

därefter hade jag svårt att sälja konceptet (l).  

 
Det jag just nu står inför är att reflektera över denna händelse så att min berättelse rimligen kan 

resultera i utveckling och fördjupad förståelse av praxisen i mitt eget yrke eller professionen.  

Och vad är min förståelse av hur mitt arbete skall åstadkomma just detta och att det även tolkas 

så av läsaren?  

 

Åter till huvudfåran. Den händelse jag berättat anser jag gestaltar en akt av kommunikation som 

resulterade i köp av en min produkt. Hur vill jag då förhålla mig till denna händelse och berät-

telse för att nå en fördjupad förståelse av praxis i mitt yrke som egen företagare? Eller för den 

delen någon annan av min yrkesroller: forskningsingenjör, forskare, projektledare?   

 

Jag startade i begreppet företagsamhet och associerade till den händelse jag beskrivit: hur jag för-

medlade substansen i en produkt genom att presentera en schematisk bild över den scen eller 

landskap där arbetet skulle ske. I kommande två sektioner kommer jag att dyka ner i och under-

söka mer i detalj varför bilden blev som den blev. Det ser jag som en tolkning mot mitt minne av 

mina erfarenheter. Hur detta steg sedan leder till fördjupad förståelse av praxis o mitt yrke förstår 

jag inte riktigt. Men det verkar ha gjort så tidigare för mig, så låt gå. 

 

Men skall jag ta det noga så borde jag undersöka (steg1) min innebörd i de begrepp som kursled-

ningen använt och därtill ta mig en omfattande tolkning (steg 2) av vilken innebörd de har i be-

greppen och jämföra dessa (steg 3). De begrepp som då skulle kunna komma i fråga är ”utveck-

ling”, ”förståelse”, ”fördjupad förståelse” och ”praxis i mitt eget yrke”! Men jag tror inte denna 

väg är framkomlig. I varje fall inte inom rimlig tid. 

 

Så någon form av annorlunda hantering måste till. Jag väljer att tolka händelsen i termer av asso-

ciationer till egna erfarenheter bakom att bilden blev som den blev. I nästa sektion redogör jag 

för några associationer till litteraturen. Men jag tycker inte detta räcker! Jag vill tillfoga tolkningar 

mot den individuella referensytan som jag själv utgör som aktör/genomförare av fallstudien re-
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spektive som ägare/bärare av kunskap och erfarenheter. Syftet med arbetet är ju ändå min egen 

eventuellt fördjupade förståelse/ökade yrkeskunskap.  

 

1.6.3 Tolkning mot egna erfarenheter 
Vilka kopplingar finns då mellan denna berättelse och erfarenhet jag skapat och använt under 

min yrkesverksamma tid?  

 

(a) Vad var det som låg bakom att jag rakt upp och ner sa ja till något jag egentligen tyckte 

att jag inte hade någon erfarenhet av? I första rummet tycker jag själv det var en huvud-

stupa och vild handling. Men efter att jag nu, snart 20 år senare, reflekterar över detta 

kommer jag på att jag, vid den tidpunkten, själv stod mitt i gapet mellan dessa två kultu-

rer. Den där idéer och kunnande är hårdvalutan och den där kunden bestämmer valutan: 

säker leverans och fungerande och kostnadseffektiv lösning på kundens situation. Där 

fanns också min erfarenhet av att ha stått inför till synes omöjliga situationer och ändå ha 

kunnat skapa vettiga lösningar. Att vara forskare kan tolkas som att ideligen gå fram till 

”stupet” och stå kvar där ett tag tills man kommer på något. Och så hade det varit för 

mig under många år, både i stort och smått. Såhär i efterhand blir det tydligt att jag egent-

ligen hade en hel del erfarenhet av hur skilda dessa kulturer var. (se punkt e nedan) 

 

(b) Nästa fråga är varför jag tacklade situation genom att rita en karta. Vilka erfarenheter 

låg bakom detta? När jag dyker ner mot de lägre hyllorna med denna fråga kommer det 

fram flera personliga och privata tolkningar. De tidigaste är minnen från situationer från 

innan jag kunde prata.  I vuxen ålder har jag kunnat närma mig dessa erfarenheter genom 

just spontana inre bilder. / Vidare så har jag ofta skisserat bilder på tavlan i samband med 

hantering av olika frågeställningar i de projekt jag arbetat med. Det har skett så många 

gånger att omgivningens milt ironiska kommentar ofta varit: ”nu skall han rita på tavlan 

igen”. Likaså har jag skapat massor av powerpoint-bilder som varit stommen i de föreläs-

ningar jag gett. / I botten finns också erfarenheten av något som pappa verkligen var bra 

på, att orientera i skogen. Han visste hur han skulle ta sig fram och ledde alltid familjen 

rätt när vi var ute och plockade svamp. Det smittade av sig på mig och jag har ett bra lo-

kalsinne. Vid närmare eftertanke så skapar jag efter hand och automatiskt en skissartad 

karta i mitt inre var jag än är och rör mig. Min sambo, vars lokalsinne inte är så bra, ska-

par inte alls någon sådan inre geografisk karta. Däremot är hon fenomenal när det gäller 

”inre kartor” över människor, beteenden och relationer. 
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(c) Akten att på papperet skapa en bild med ett visst specifikt innehåll kan tolkas som ett sätt 

att kommunicera mellan ett analytiskt sätt att betrakta världen och ett associativt. Direkt 

kommer bilden av Kolbs lärcirkel upp och därmed min tolkning att det är värdefullt att 

igen och igen träna sig att gå runt i cirkeln och därmed gå fram och tillbaka mellan dessa 

två sinnen. I varje fall tar det emot ordentligt att byta mellan associativt och analytiskt se-

ende och vice versa. 

 

(d) Detta att det fanns ett gap mellan kulturerna har nog sin bakgrund i min egen upple-

velse av min situation. (se punkt e nedan)  

 

(e) Nästa fråga är vad som ligger bakom att jag skissar en bro över gapet. Jag höll ju själv på 

att vid 50 års ålder ta mig över gapet och upplevde då att saker och ting inte ändrar sig 

sådär direkt. Och att det inte heller sker med hjälp av information från andra. Speciell 

inte från de som säger sig veta och gärna berättar hur man skall eller borde göra. / Den 

första bron fick gälla synen på produkten, varför? Inför att svara på denna fråga ser 

jag för min inre syn en stor tung metallklump som hänger i en travers i labbets tak. Den 

har formen av ett rör cirka 35 cm i diameter och ca 120 cm långt. Det är en version av 

dåtidens svepelektronmikroskop (SEM). Labbet tillhörde den institution där jag började 

arbeta 1967 efter civilingenjörsexamen. Bilden leder mig in till minnet och en tolkning av 

vad jag hållit på med i 25 år och en egen ”hård” erfarenhet. Jag hade upplevt att det 

tekniska system för elektronstrålelitografi14 som jag ägnat många år och STU-miljoner till 

att utveckla inte blev det som marknaden valde. I stället valde marknaden ett system 

designat helt annorlunda än det som jag tagit fram. Det var därtill ett system som 

utvecklats i en miljö där kopplingen till den tilltänkte kunden var stark. I mitt fall hade 

det inte funnits någon kund. Bara några få svenska industrier som gillade det jag gjorde, 

ERICSSON, HAFO15, RIFA16. 

 

(f) Men varför skapar jag sedan ytterligare en bro?  Jag ser då en annan man, VD för Catel-

la Generics. Han hade läst den rapport som jag skapat som spökskrivare för en annan 

forskare. Han uttryckte glädje över att efter att han läst min spökskrivna rapport nu för-

stod vad forskaren i fråga hade ägnat många miljoner och år till i sin forskning om batte-

                                                
14 Elektronstrålelitografi= att med en smal fokuserad stråle av elektroner från till exempel ett 
svepelektronmikroskop skapa detaljer i mikroelektroniska kretsar med dimensioner under 1 tusendels millimeter 
15 HAFO = Institutet för Halvledarforskning 
16 RIFA = Namnet på ERICSSONS dotterföretag som ägnade sig åt tillverkning av halvledarkomponenter 
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rier. Träning i att ”spökskriva” hade jag dessförinnan fått när det forskningsinstitut jag 

jobbade på skulle lanseras på en mässa i Hannover.  Forskarnas resultat skulle 

presenteras i form av broschyrer om c:a 2 st. A4-sidor var. Det råmaterial som stort sett 

samtliga forskare kom in med var skrivet i en struktur som liknade den de skrev sina 

rapporter i. För forskaren gällde att berätta hur han/hon kommit fram till de högsta frek-

venserna, de minsta dimensionerna, de djärvaste försöken, de flesta antalet ampere-tim-

mar för ett batteri, etc. Men detta var kunderna på mässan i Hannover inte intresserade 

av. De ville snabbt veta om deras behov hade en lösning genom att använda produkten. 

 

(g) Sedan delade jag in varje bro i 3 steg. Här finns en hel uppsjö av associationer. Den 

som ligger först i loppet är daterad 1966. För min inre syn ser jag en professor vid KTH17 

som under min studietid berättade om en typ av kunskap som skulle ha stor betydelse för 

människor som levde i gränsområdena intill öken, om och när kunskapen nådde dessa 

människor. Kunskapen var att om man vid matlagning bygger och använder eldstäder av 

tre ungefär lika stora stenar lagda tätt intill varandra så konsumerade man mycket mindre 

bränsle än som man vanligen gjorde: la veden i en hög på marken. Konsekvensen av att 

använda denna kunskap var att mer av den ökennära vegetationen skulle kunna lämnas 

kvar och därmed begränsa spridning av ökenområdet. Principen att använda ”tre stenar” 

har legat på någon av de lägre hyllorna i mig. Och kom till användning när jag skapade 

min slutliga disposition av min avhandling. Den har också kommit till användning när jag 

skapat powerpoint-bilder för många av de föredrag jag hållit. /Hur kommer det sig att 

jag väljer tre steg inte två, fyra eller fem?  Det är väl en erfarenhet av att det närmaste 

steget kan man lättare få tag i än de som ligger längre ut i gapet. Det gäller från båda håll. 

Så en svårighet ligger i att nå över mittdelen av gapet.  

 
(h) I den tillämpning av konceptet som jag använde ovan undvek jag medvetet att ge ste-

gen rubriker. Det kan tolkas som en inbjudan till den andre att rannsaka sina egna tan-

kar och tolkningar, egna erfarenheter och beslut. Bakom detta ligger troligen en erfaren-

het av att varje dag, i stort och smått, ha stått i situationer där jag inte vetat vad jag skall 

göra och ändå hanterat mig själv till att stå kvar. Mer generellt kan jag tolka det som ett 

sätt att koppla samman mitt analytiska perspektiv med mitt associativa. 

 

                                                
17 Professor Nicolai Herlofson 
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(i) Till slut står frågan varför jag fick uppdraget. Jag tror att den bild som jag använde 

vid presentationen av programmet hade en överrumplande effekt. Ett komplicerat fält 

sammanfattat i en förhållandevis enkel bild. Och bilden fungerade bland annat eftersom 

den, som jag idag ser det, bar ett kondensat av en stor del av min erfarenhet av just 

denna gränszon högskola/näringsliv. En erfarenhet som hade chans att lysa igenom när 

jag berättade utifrån bilden. 

 

(j) Varför valde jag så dialog som sätt att arbeta? Vi den tiden var det så att jag då hade 

haft flera års egen positiv erfarenhet av att arbeta med detta verktyg i professionella 

sammanhang. Roten var min erfarenhet av att genomföra projektmöten där en grupp 

kunniga forskare deltog. Vi hade bestämt att göra dess möten varje måndag. Det tog 

oftast en väldig tid att genomföra dessa. Så 1984 hyrde jag en konsult som under en dag 

berättade för oss om hur vi kunde se på ledarskap och hur vi kunde genomföra mer 

effektiva möten. Projektgruppen tog till sig sättet att arbeta och jag sättet att leda grup-

pen. Redan efter 3 månader hade investeringen i konsulten plus egen tid i lärande läge 

betalat sig. Antalet timmar som gick åt till måndagsmötena minskade drastiskt. Därefter 

var det ren vinst och då inte enbart ekonomiskt utan också i fråga om tillväxt i gruppens 

förmåga till egen inre styrning. I dialogen frågar projektmedlemmarna efter just den 

information de behöver från de övriga i gruppen och gör det när de behöver den. Min 

roll var att vårda dialogen och dess ramar. Det innebar att upprätta och försvara rättvisa 

och snäva tidsramar, lyssna uppmärksamt och ställa frågor. Sakinformation gick direkt 

mellan projektets deltagare och utan min tolkning och distorsion. Det program jag erbjöd 

de blivande företagarna hade ju likheter med de utvecklingsprojekt inom ett forsknings-

institut som jag tidigare agerat som ledare för. Projektet hade flera deltagare, de behövde 

träna att stå upp inför sina frågeställningar när dessa var aktuella, de hade stor anledning 

och utbyte av att lyssna uppmärksamt till varandra. Om lösningen inte kom direkt när en 

företagare med snäv tid till förfogande stod upp och formulerade sitt problem så kom 

den ofta när denne lyssnade till vad de andra hade att säga i saken. 

(k) Respektive varför det fungerade. I sanningens namn så har jag inte något mått på hur 

väl programmet fungerade och att det var värt pengarna. Så jag svävar fortfarande i tom-

me om det gjorde det. Den positiva indikator jag har är att Teknikhöjden köpte program-

met under 3 år och Handelshögskolan också de i 3 år. En tolkning är väl att det är ett 

svårt område att säga vad som stärker entreprenörer i vardande. Det ger rum för mycket 

tyckande inklusive mitt eget. Det är ett svårt fält för den som vill ha kontroll på vad som 
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görs och åstadkommes och för den som tror på att förmedlingspedagogik fungerar bra 

även på vuxna människor.  

 

(l) Att det inte gick att fortsätta sälja konceptet. En bidragande orsak var nog att storle-

ken på det finansiella stödet till teknikparker minskade mot slutet av 90-talet. Samtidigt 

hade jag vissa problem att göra kunder tillräckligt nyfikna för att våga pröva. Kanske var 

konceptet alltför annorlunda eller min förmåga att sälja alltför begränsad? Kanske hade 

det varit lättare om jag på den tiden hade reflekterat mer kring mitt koncept i stil med vad 

jag nu gjort. 

1.6.4 Tolkning mot litteraturen 
Den bild som jag använde vid presentationen av programmet är som jag idag ser det ett kon-

densat av en stor del av min erfarenhet. Många olika perspektiv och erfarenheter fanns med i 

denna bild. Där finns också kopplingar till fler av de böcker vi läst. Jag skapade ju en bild av ett 

komplext sammanhang18, framkallade min inre bild och fäster den på ett yttre medium (papper). 

Jag gav stöd för möjligheten att på flera plan anlägga ett dubbelt grepp: högskola/näringsliv, 

produkt/människa, nu/sedan19 . En fråga är varför jag inte gav de tre stegen på broarna något 

namn. En tolkning hämtar jag från hur jag en gång tolkade Cordelias tystnad20 ursprungligen i 

Shakespeares King Lear. Jag ser min tystnad som en inbjudan till lyssnaren/deltagaren av vara 

med själv med sin erfarenhet mm.  (Och genom att erbjuda en struktur i tystnaden blir den kan-

ske också mindre plågsam att ta in och vara i. I sig kanske inte ”det dubbla greppet” men väl ”ett 

dubbelt grepp”.) 

 

Senare har jag upptäckt en liknande tankegång hos en annan människa som funderat en del över 

entreprenörskap. Frans Johansson har skrivit en bok21 som heter ”The Medici Effect”. Den 

hämtar sin inspiration från tolkningen av varför så många innovationer skapades i Florens, 

Italien under perioden på 1420 till 1520. ”Medicis” är en bankfamilj i Florens som visste att föra 

samman olika skapande människor. Det blev starten till det som senare kom att kallas 

renässansen. 

 

                                                
18 Göranzon, Bo, (red) Den inre bilden aspekter på kunskap och handling, Dialoger, Carlssons förlag ISBN: 978-91-7798-
183-1 

19 Göranzon, Bo, Det dubbla greppet, Dialoger –,  
20 Janik Allan, Cordelias tystnad, Carlssons bokförlag 1991, ISBN91 7798 499 4, s 7 
21 Johansson Frans, The Medici Effect, Harvard Business School Press 2006, ISBN13: 978-1-4221-0282-4 
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Transponerat till idag så tolkar jag det  han säger som att det handlar om att för att människor i 

en organisation skall kunna agera innovativt så behöver var och en som deltar i den innovativa 

processen lämna den zon av trygghet som kunskap och erfarenhet innebär och möta den andre 

”i mellanrummet” där båda är osäkra. Det mittersta steget bland mina tre steg utlagda i ”gapet” 

kan tolkas som denna zon. 

 

I efterhand har jag upptäckt att uppgiften ”att ta sig över gapet mellan forskning och marknad” 

har diskuterats av nationalekonomen Nathan Rosenberg redan 1986. Han tyckte att tänkandet 

kring forskning inom stat, kommun och anslagsgivande myndigheter dominerades av ett alltför 

”linjärt” seende och tänkande. Han kallade det ”den lineära utvecklingsmodellen” och menar då 

att flödet tyvärr vanligen betraktas som ett enkelriktat förlopp: pengar till forskning, skapar god 

forskning, skapar bra produktidéer, produktion och marknadsföring och tillväxt.   

 

1.6.5 Tolkning mot mitt arbete med mitt praktiska kunnande 
Att på detta sätt ge mig i kast med detaljer i en händelse jag varit med om har gjort det tydligt för 

mig att jag inte längre behöver vara kvar i att tro och förlita mig på att det praktiska kunnande 

finns kvar där i det tysta. Det tålde faktiskt att föras fram i ljuset och det gav mig något att bli 

mer medveten om det. Det ställer mig inför en helt överraskande erfarenhet: min tidigare 

handling hade tydligen inneburit att vara tyst om mitt praktiska kunnande. Detta trots att jag varit 

intresserad av ämnet praktisk kunnande och gått kursen flera gånger. Finns det någon rationell 

förklaring till detta mitt handlande? 

 

1.6.6 Tolkning mot fallstudiens mål och genomförande 
Min individuella innebörd i begreppet företagsamhet och därmed i företagande har nu fått av 

mig bli uttalad inför mig själv. I och med att detta skett tror jag mig ha lättare att upprätta distans 

till min egen innebörd. Förmodligen är detta en förutsättning för att kunna studera företagsam-

het och företagande hos andra. Kanske är det en nödvändig förutsättning, en förståelse i 

reflekterad handling av det jag vill studera, vad det än är? Först då är det möjligt att vara genuint 

intresserad av andras förståelse och sätt att uttrycka denna. Den individ man pratar med och 

ställer frågor till upplever nog detta. Konsekvensen blir bättre kontakt och tillit. Det blir också 

tydligt för mig att min tidiga formulering av fallstudiens syfte och mål var alltför luftig. Mer om 

detta i en senare sektion (2.3). 
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1.6.7 Tolkning mot den individ som bär ett kunnande  
Till sist då tolkning mot mig som bärare av ett kunnande. För mig har det funnits ett genomgri-

pande drag i så gott som allt vad jag gör: att sträva efter att vara duktig. Det har mer sällan blivit 

så att jag tycker jag nått detta mål. 

 

Att så genomgående arbeta med mina associationer till ett eget exempel på företagsamhet, som 

jag gjort inför denna essä, gav ett överraskande resultat. Tidigare hade jag sett händelsen som en 

lycklig tillfällighet som en gång gick min väg. Mina reflektioner har nu fått mig att se hur mycket 

erfarenhet det faktiskt fanns i det jag föreslog Kjell Jegefors. Då skiftar känslan över till stolthet 

från att tidigare varit ”en gång lyckligt lottad”.  Det skulle kanske ha gått lättare för mig att sälja 

programmet ytterligare om jag då, under slutet av förra seklet, hade reflekterat i liknande 

utsträckning som nu? 

 

2 Fallstudien 
 
Att äga och agera utifrån en praktisk färdighet kan ge en grund för att våga tillåta sin skapande 

förmåga att spela mer fritt.  I varje fall så är det en tolkning jag har av vad Kjell Fageus22 och 

Anthony Storr23 säger. Men vad innebär det då att göra sig medveten om sina praktiska färdighe-

ter. När innebär det ett frigörande av den skapande förmåga och när har det motsatt verkan?  

 

Vad det gäller den fallstudie jag genomför så har min förståelse av uppgiften genomgått en för-

ändring. Först såg jag uppgiften, den vi gav oss själva, som vara den att vaska fram påståenden 

om det yrkeskunnande som företagare har och påbörja arbetet med att förädla dessa påståenden 

och få fram de som hade mer generell bärkraft. Eller att jag åtminstone skulle kunna samla och 

formulera några rimligt bärkraftiga hypoteser.  Ju mer jag arbetat med essän och fallstudien ser 

jag essän i ett annat perspektiv. Den handlar nu om ett arbete med min egen personliga yrkeser-

farenhet och min önskan att få distans till denna. Att upprätta denna distans anser jag var av vär-

de i utvecklingen av min profession. Men den är också av betydelse inför den uppgift jag nu står 

inför. Detta eftersom uppgiften förefaller kräva en annan tankstil än den jag är uppväxt och trä-

nad i. Detta för att verkligen kunna lyssna till och se andra människors yrkeskunnande. I bak-

grunden finns också mitt behov av att arbeta fram distans till mitt liv som yrkesarbetande. Jag är 

ju inte längre yrkesverksam. 

                                                
22 Fagéus, Kjell, Autodidakt och olika lärstilar, Dialoger 83-84, 2007 
23 Storr. Anthony, Den återfunna ensamheten, Legenda, Stockholm 1990, ISBN:91-582-1545-X 
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Min syn på yrkeskunnandet stammar från min egen erfarenhet och är, som jag berättat i en 

tidigare essä24, att det omfattar både det sakliga innehållet i yrkesrollen och hur jag i yrkesrollen 

hanterar min egen person och mitt kunnande. Samma syn fanns med också i mitt förslag25 till hur 

entreprenörer skulle kunna utvecklas. Nu använder jag ett liknande synsätt när jag arbetar med 

fallstudien. 

 

Den första versionen av denna text kom att domineras av den personliga sidan av min yrkesroll. 

Ingången till detta var att denna text skulle lämnas in innan vi hade kommit igång med våra dia-

logseminarier och alltså inte hade något material. Kursledningen gav mig rådet att fokusera på 

det egna yrkeskunnandet. Detta perspektiv kommer att dominera även denna utvidgade essä. 

Bland annat därför att jag inte känt mig tillräckligt förberedd för att tolka informanternas texter. 

Möjligen skulle jag kommit längre om jag gått en annan väg. T.ex. om jag hade lämnat formen 

dialogseminarier och i stället prövat att arbeta med metoden ”kvalitativ forskningsintervju”. Men 

det ser jag som ett helt annat ämne. 

 

I mitt fokus har detta med företagande existerat ända sedan jag vid mogen ålder lämnade den 

akademiska världen och beslöt mig för att bli företagare. För att bli en bättre företagare så gick 

jag på de många föreläsningar om entreprenörskap/nyföretagande som ESBRI erbjöd26. De be-

handlade resultatet av forskning inom området. Men där fick jag inte så mycket av det som jag 

hade behov av. Inget föredrag gav mig någon idé om hur jag skulle göra för att fungera bättre i 

mitt eget företagande. Ingen berättade något om kärnan i de färdigheter som ligger bakom att 

starta och driva ett företag eller hur skapa individuell tillväxt i dessa färdigheter. Och jag var på 

den tiden så inne i mitt tidigare sätt att tänka, ”att förkovra mig genom att lyssna till föreläsning-

ar”, att jag då inte förstod att jag borde göra något annat. 

 

Kärnan i forskning brukar vara att genomföra upprepade observationer och söka höga frekven-

ser av sådant som går att upprepa. Men för mig är kärnan i företagsamhet det motsatta: att lyckas 

med att göra något som ingen gjort förut!  

 

En del i min motivation för att ge mig i kast med denna fallstudie var att komma närmare och 

belysa frågan om det såg möjligt ut att forska i entreprenörskap på ett annat sätt än vad ESBRI 

                                                
24 Stille Göran, Yrkeskunnande och bildning, Linnéuniversitetet, Examensuppgift Delkurs 2, 20120709 
25 Se sektion 1.6.1 sida 16 
26 ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning. 



 

 26 

hade visat exempel på. Min tanke var att eftersom dialogseminariemetoden var ett sätt att för-

djupa ett yrkeskunnande så skulle det kanske vara möjligt att den vägen upptäcka mer av det yr-

keskunnande som företagare har. Då ESBRI:s föreläsningar dominerats av forskning av deduktiv 

och analytisk karaktär satte jag min tilltro till en metod som var ”motsatt”, den induktiva meto-

den. Jag såg då dialogseminariemetoden som en variant av induktiv metod. Men idag ställer jag 

mig frågande till denna min tolkning. Inte för att jag har så särskilt mycket praktisk erfarenhet av 

induktiv metod. 

 

2.1 Begreppet fallstudie 
Min praktiska erfarenhet av begreppet fallstudie är försumbar. Sådan är även min förståelse i 

handling. Men på en abstrakt nivå drar jag mig dock till minnes följande:  

 

1. Case studies – Ett pedagogiskt verktyg som jag hört talas om i samband med utbildning 

i entreprenörskap.27 Detta innebär för mig dock enbart en ytlig orientering om sättet att 

arbeta men ingen praktisk erfarenhet. 

 

2. Kvalitativ forskningsstudie – Den innebär ett djupare studium av ett eller ett fåtal fall 

av vad människor gör28,29. - Av detta har jag en viss praktisk erfarenhet eftersom jag för-

berett och genomfört några kvalitativa intervjuer. Jag genomförde dem dock på egen 

hand och utan handledning eller reflektion över mig själv, resultat och metod.  

 

3. Studier av berättelser om företagsamhet – Jag har ingen som helst praktisk erfarenhet 

av att systematiskt studera företagsamhet. Å andra sidan har jag lyssnat till närmare 100-

talet individer när de beskrivit de frågeställningar som de tampades med i sitt företagan-

des vardag.  

 

4. Att genomföra en sekvens av dialogseminarier. - Jag har praktisk erfarenhet av att ha 

deltagit i flera dialogseminarier men ingen erfarenhet av att förbereda, leda och genom-

föra ett sådant seminarium. 

 

Så vilket av dessa alternativ väljer jag att hålla mig till och/eller ta ledning av?  Jag saknar grund 

för att i egentlig mening göra ett informerat val. Så det får bli att kasta mig ut på nittio famnar 

                                                
27 Utbildning i entreprenörskap vid Babson College, Babson Park, Massachusetts 
28 Alvesson Mats & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion, Studentlitteratur 1994, ISBN 91-44-38161-1 1 
29 Seymour Daniel, Marknadsundersökningar med kvalitativa metoder, Studentlitteratur 1992, ISBN 918646047 
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och se vad det blir. Mina kommande handlingar hänför jag närmast till kategori 4 ovan med vissa 

reflektioner kring 3. Jag ser det jag gör som ett första försök avsett att ge mig erfarenhet av vad 

jag kan behöva hantera i ett bättre riggat nästa försök.  

 

2.2 Formulerat syfte och mål  
För ca ett halvt år sedan skapade jag tillsammans med min kollega30 en formulering av syfte och 

mål för den fallstudie vi skulle genomföra tillsammans. Ramen för fallstudien var och är att till-

sammans med några människor med erfarenhet av området, informanter, göra en studie. Jag val-

de tillsammans med min kollega ”företagandet som yrkeskunnande”. Studiens syfte och mål for-

mulerades av mig och min kollega som:  

 

“Att undersöka förutsättningarna för induktiv forskning inom företagande med utgångspunkt i dialogsemi-

nariemetodik. Och då med målen att: 

1. Undersöka kopplingar mellan Story telling inom företagarforskningen och dialogseminariemetodik 

som arbetsmetod. 

2. Bedöma användningen av Facebook och Skype som arbetsplattform för dialogseminariemetoden. 

3. Undersöka om den personliga kunskapen om företagandet som medverkande företagare bär med sig 

kan formuleras med vårt metodiska upplägg. 

4. Undersöka värdet av induktiv forskningsmetod inom forskningsområdet Företagande.” 

 

2.3 Revision av syfte och mål 
Nu, ett drygt halvår senare, ställer jag mig frågan hur jag idag ser på projektets syfte och mål. Det 

innebär en revision av det jag sagt mig vilja göra.  Jag minns då dessa eviga revisioner jag genom-

fört under min yrkesverksamma tid. Jag har skrivit ett 50-tal projektbeskrivningar i anslutning till 

sökande av finansiering. Tillgängliga finansiella resurser brukar minska ju närmare man kom tid-

punkten för start av projektet. Tillgängliga resurser för eftertanke och reflektion brukar öka.  Re-

vision av projektbeskrivningar blev en vana. Så viss praktisk erfarenhet har jag. Men hur den ser 

ut har jag ännu inte kunnat plocka fram. Men den ligger nog bakom att jag nu ställer mig frågor 

som ”Vad ville jag då att jag skall göra nu och vad vill jag nu?  Vad är genomförbart? Vilka for-

muleringar innehåller alltför mycket ”luft”? Och ännu mer i detalj: ”Vilket är mitt kriterium för 

att anse att mitt resultat blivit tillräckligt gott? Vad kommer jag rimligen att kunna dra för slutsat-

ser av studien?”  

 
                                                
30 Kursdeltagare och vän Sören Wallin 
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Jag har valt att koncentrera mig på punkt 2 och 3 i målbeskrivningen ovan. Där tror jag mig om 

att kunna ge ett innehåll. Punkterna 1 och 4 tycker jag idag är alltför brett formulerade. Jag kom-

mer inte att kunna säga något, inte göra det väl och inte ge det en rimlig underbyggnad.  

 

När jag frågar mig vad som ligger bakom min revision så dyker en bild upp av ett manus med 

tjocka blåa streck tvärsöver stora textblock. Tidpunkten är 1980 och jag försöker mig på att skri-

va ett vetenskapligt arbete. Till en början var jag ambitiös och yvig. Jag skrev ett tidigt manus där 

jag visade upp många av mina tankar och idéer. Min handledare strök ner det mesta av detta. 

Ibland strök han hela stycken och block av text. Endast en bråkdel av mitt ursprungliga manus 

fanns kvar. Tufft läge för min privata person! Men där fanns hos mig en stark tillit till min hand-

ledare. När jag såg de delar av min text som han inte strök med sin blåa penna drog jag slutsatsen 

att det var viktigare att skriva förståeligt och väl om ett begränsat ämne än tunt och yvigt över ett 

bredare. Så jag håller mig till punkterna 2 och 3 ovan. Även om yvigheten nog finns i denna essä! 

Men så är den ju också skriven i en helt annan tankestil. 

 

Att ha förstudiens formulerade mål eller mitt eget yrkeskunnande i fokus har jag upplevt som ett 

dilemma. Flera gånger i arbetet med denna essä har det varit svindlande nära att fortsätta i mitt 

gamla sätt att tänka: ”att har det blivit sagt, av mig eller andra, att något skall åstadkommas så 

skall jag också arbeta mot det målet”. Och i fortsatt Tayloristisk anda hade det varit lätt att gå 

den vägen. Risken att få på mig kritik för alltför egennyttigt skrämmer mig också. Men i dilem-

mat mellan att nu agera bra för mig eller troligtvis bra för andra väljer jag här det första alternati-

vet. Så arbetet med tolkning av företagarnas utsagor och hypoteser om företagande som yrkes-

kunnande ställer jag på framtiden. Ett central argument är att jag anser mig behöva göra längre 

intervjuer med varje enskild deltagare. Detta för att, med bibehållen respekt för informanterna, 

kunna uttala tolkningar av vad innebörden kan vara i vad de sagt. Och för detta tror jag mig 

behöva mer förståelse i handling av vad kvalitativ forskningsintervju är. 

 

2.4 Genomförande  
Att genomföra denna fallstudie har för mig inneburit att backa ur min tro att jag förstod vad den 

skulle leda till och att jag var i stånd att genomföra vad som behövdes. Revision av mål och syfte 

var ett första steg. Nästa är då revision av min idé till genomförandet. Hur får jag då till en sådan 

revision? Jag minns då en kursgård en bit öster om Uppsala. Tidpunkten är i början av 1980-

talet. Hela organisationen var inkvarterad på kursgården som låg mitt inne i skogen vid en sjö. 
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Där kom jag i kontakt med det som kallas WBS31, en metod att syna en projektansats och fördela 

tillgängliga resurser, finansiella likaväl som individuell kapacitet. 

 

Jag tolkar metoden som ett sätt att lösa upp min tro på att jag själv i tillräcklig grad förstår vad 

jag står inför att göra och hur det skall gå till. Det har då varit till hjälp att dela upp projektet i en 

sekvens av kopplade delaktiviteter och att se till att 100 % av det jag gör täcks av denna beskriv-

ning. Då min verklighet så gott som alltid enbart bjudit på en begränsad tillgång på resurser och 

kapacitet så resulterar detta arbete i en noggrann avvägning av vad jag planerar att göra. Jag väljer 

att tillämpa detta arbetssätt på fallstudiens genomförande. Första steget blir då en lista av koppla-

de delaktiviteter. Vid närmare eftertanke så ser jag att arbetssättet med att skapa en WBS har 

stora likheter med Descartes metod32. Speciellt andra steget: ”Att uppdela var och ett av de problem jag 

skulle undersöka i så många delar som möjligt och som det behövdes för att bättre lösa dem.” 

 

 

2.4.1 Aktiviteter i genomförandet 
Genomförande av fallstudien redovisas i form av en lista över aktiviteter som jag skall genom-

föra före, under och efter ett dialogseminarium. Aktiviteterna diskuteras nedan var för sig. De är:  

• att välja ämne för fallstudie i form av en serie dialogseminarier 

• att lägga upp en serie dialogseminarier 

• att inbjuda och förbereda en grupp deltagare 

• att påverka informanter till att skriva konkreta berättelser 

• att tolka informanternas texter 

• att skapa förståelse för mina förväntningar på berättelser 

• att under gång ställa frågor som för fram till berättelser om konkreta händelser 

• att använda social media för uppgiften 

De flesta av dessa aktiviteter har jag tidigare varit med om men då enbart som deltagare men inte 

i rollen som ansvarig och ledare för dialogseminarier. Den rollen har jag därför rimligen föga för-

ståelse i handling av. Och jag vill helst närma mig den underifrån, genom förståelse i handling. 

  

2.4.2 Diskussioner  
Eftersom jag inte haft mer än begränsad förståelse i handling av att leda genomförandet av dessa 

aktiviteter så har jag troligen och omedveten varit utsatt för min egen oreflekterade praktiska er-

                                                
31 WBS= Work Breakdown Structure 
32 Descartes, René: Avhandling om metoden, Idéhistorisk lärobok, Band 1, Gidlunds: Hedemora 1982, s 38-39 
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farenhet. Den har sin rot i annan kultur och andra områden. Mina erfarenheter av tolka andra 

människors uttryck för sin egen praktiska erfarenhet är låg. Detta även om jag med huvudet 

ibland tyckt mig förstå principerna för hur det borde gå till. 

2.4.2.1 Att välja ämne för en fallstudie  
Vad är då min erfarenhet av att välja ett ämne för en serie dialogseminarier?  Min association går 

till det ämne jag en gång valde för mina fördjupade studier efter civilingenjörsexamen. Där sked-

de i egentligen mening inget val, i varje fall inget medvetet och överlagt val. Jag snarare råkade 

snubbla på ett ämne som på den tiden verkade viktigt och spännande. Jag dök ner i detta ämne 

under många år.  Det var roligt och spännande medan det pågick. Men vad blev det av det hela? 

Ingenting utom en hel del praktisk erfarenhet av arbete på labbet, med verkstaden, med övriga 

projektmedlemmar, projektledning samt en hel del om elektronstrålar, mikroelektronik och pro-

grammering. Men inget vad det gällde kontakt med kund och användare. 

 

Vad det gäller informanterna i vår fallstudie så tror jag de valde att vara med på grund av att de 

kände oss sen tidigare och att det vi pratade om var något för dem nytt och spännande. Jag var 

inte så noga med att undersöka om de tidigare var medvetna om vår frågeställning och om de an-

såg sig äga den själva. Samt om de var engagerade i att för egen del nå svar. Bakom detta ligger 

nog erfarenheten att gemensamt för de dialogseminarier jag varit med om är att deltagarna ägt 

frågeställningen antigen individuellt, som grupp eller som kollektiv. Jag tror att våra informanter 

inte ägde eller inte medvetet hade stångats emot den frågeställning vi ställde i seminariets fokus.  

Jag tror därför att de inte hade så stor beredskap för att gå djupare i en dialog.  

 

2.4.2.2 Att lägga upp en serie seminarier 
Förberedelserna till dialogseminarierna var att deltagarna skulle skriva texter i anslutning till det 

inspelsmaterial vi bad dem ta del av. Som inspel till vart och ett av de tre första seminarierna gav 

vi en beskrivning av ett dilemma som vi tyckte borde vara betydelsefullt i varje företagares var-

dag. Det kompletterade vi med en litterär text där en rollfigur, i sitt sammanhang, gjorde något i 

detta dilemma33. Sista dialogseminariet hade som inspel idéprotokollen från de första tre semina-

rierna. 

 

2.4.2.3 Att inbjuda och förbereda en grupp informanter 
Vi använde våra respektive nätverk för att locka informanter att delta. Min kollega fick ihop 4 

och jag 1. Jag är osäker på om de ställde upp för vår skull eller om de upplevde sig ha en chans 

                                                
33 Se appendix B för vilka dilemmor och texter vi använde oss av 
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till ett eget utbyte. Vi förberedde informanterna genom att skicka dem en text som beskrev det vi 

avsåg göra och vad vi behövde från deras sida34.  

 

2.4.2.4 Att påverka informanter till att berätta om egna erfarenheter 
Det vi gjorde för att påverka informanterna till att få tag i händelser som inverkat och format 

deras praktiska kunnande var att använda en sekvens av frågor: 

1. Tänk dig in i en situation när det kunnande du talar om har haft betydelse.  

2. Beskriv vad som hände och ge gärna konkreta detaljer. 

3. Vad hände inuti dig när detta hände, vad kände du. 

4. Ge en bild eller metafor som gestaltar det du upplevde. 

5. Finns det något tidigare tillfälle i ditt liv då du upplevt detta. 

6. Låt en bild av denna händelse komma fram. 

Jag har en privat erfarenhet av att sekvensen 3-6 fungerar i varje fall när den ömsesidiga tilliten 

vuxit till sig. Min tro är att samma villkor gäller när frågorna används i samband med yrkeskun-

nande. Vad det gäller denna aktivitet måste jag erkänna att jag satte alldeles för stor tillit till att 

dessa frågor skulle finns med mig under samtalen och skapa det jag hoppades på. Och när frå-

gorna formulerades hade jag ännu inte drabbats av Janiks text. 

2.4.2.5 Att tolka informanternas texter 
Det vi genomfört är en serie om 4 dialogseminarier. Det har resulterat i runda tal 16 texter om 

allt mellan 1 till 3 st. A4-sidor. Hur gör jag för att tolka en text med avseende på våra frågeställ-

ningar? Här står jag vill. Har jag någon erfarenhet som passar in här? 

 

Att tolka vad andra människor säger och gör har jag säkert gjort men är fortfarande omedveten 

om hur det gått till och vilken distorsion jag själv introducerat. Jag ser i dessa 16 texter flera på-

ståenden om vad de generellt sett tycker är viktigt för en företagare. Men ganska lite om vilka 

egna erfarenheter och upplevelser som låg bakom. Så när det gäller tolkning av informanternas 

texter står jag över. Jag känner mig inte vara i stånd att genomföra tolkningarna på ett sätt som är 

tillräckligt respektfullt. Jag riskerar att missbruka mina informanters förtroende. Skall jag kunna 

gör något mer så måste det ske mellan fyra ögon och i en mer tillitsfull situation. 

 

Jag associerar då till den serie om 20 kvalitativa intervjuer jag genomförde för 3-4 år sedan på ön 

Koster utanför Strömstad. Man ville förnya ledarskapet på ön och sökte individer som vore 

lämpliga kandidater för ett EU-finansierat projekt. Upplägget liknande mitt entreprenörspro-

                                                
34 Se appendix A för att se vår inbjudan till företagare i vårt nätverk. 



 

 32 

gram. Själva intervjuerna fungerade väl såvitt jag förstår. Men vid presentation av mitt resultat 

gick projektet i kvav. En tolkning är att det berodde på en inre maktkamp mellan de som då satt i 

”öns ledning”. En annan tolkning är att min person, erfarenhet och sätt att uttrycka mig och 

handla stämde illa med den lokala kulturen bland öns viktigare personer.  Jag blev rejält besviken 

och flydde fältet och har sedan dess inte på djupet reflekterat över vad jag gjorde och inte gjorde.  

 

De slutsatser jag drar från denna min erfarenhet är: 

• Avskildhet för fokus – Den kvalitativa intervjun förutsätter fokus på en individ i taget. 

• Pendla fram och tillbaka mellan intervjuare och informant - intervjun behöver göras 

flera gånger för att tolkningar skall kunna fördjupas och verifieras, tilliten öka och att en 

dialog skall komma in till kritiska frågeställningar. 

• Att ändra tankestil – att förändra tankestil är något man kan prata om men knappast 

gör själv annat efter omfattande träning. Helst med kvalificerad handledning. Allra helst 

för den, som likt mig själv, parkerat länge i ”det analytiska och deduktiva tankestilens 

garage”. 

 

Ingen av dessa förutsättningar finns med i vårt upplägg. Någon kanske tycker att det vi gjorde 

var ju inte kvalitativa intervjuer! Nej visst det gjorde vi inte. Men en serie dialogseminarier ger 

enligt min jämförande bedömning inte bättre stöd i dessa grundläggande frågor 

 

2.4.2.6 Att använda social media för uppgiften 
I arbetet med att genomföra dialogseminarierna har jag och min kollega använt sociala media. 

För dialogseminarierna har vi använt funktionen ”gruppsamtal” i programvaran Skype. En 

hemlig grupp på Facebook har fungerat som plattform för att distribuera och samla in texter, 

diskutera administrativa frågor samt för annonsering av de tidpunkter när vi skall samtala över 

nätet. Vi skapade en ”hemlig grupp” för att som vi hoppas begränsa insynen och öka den 

ömsesidiga tilliten.  

 

Hur bedömer jag då vår användning av sociala media för detta ändamål?  

• Tekniskt: Vissa mindre tekniska problem. Vi kunde begränsa och åtgärda dessa under 

följande villkor: att alla deltagare hade stabila och pålitlig bredbandsanslutningar till nätet, 

att Skypeprogrammen var uppdaterade och synkrona med de övrigas programvara, att 

ljudnivå på mikrofon och högtalare var inställd i förväg, att vi gav oss en ca 15 minuter 

för inkörning innan den egentliga dialogen startade.  
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• Samtal: Spontant fanns en tendens att prata i munnen på varandra. Vi åtgärdade detta 

genom att organisera samtalet enligt metoden ”talking stick”. Det fungerade bra. 

• Texter: Vi gav oss tyvärr själva alltför snävt med tid för att i förväg läsa igenom och 

begrunda deltagarnas texter. Kan åtgärdas genom att komma överens om en deadline 

några dagar tidigare och hålla på den. 

• Tillit: Den ömsesidiga tilliten är en central kvalité. Den är nödvändig för att det skall bli 

ett utbyte av ett samtal d.v.s. att en dialog skall komma till stånd. Inledning med korta 

presentationer, använda ”talking stick” var vårt sätt att ge informanterna en grundförut-

sättning för ömsesidig tillit. Ett fysiskt möte före start skulle nog ha bättrat på 

situationen. – Min erfarenhet av tidigare dialogtillfällen är att det är först när tilliten är 

tillräcklig som deltagarna vågar prata om det man verkligen behöver prata om. Och om 

tilliten finns där eller inte finns det såvitt jag känner till inga andra tecken på än 

handlingen, man berättar om de frågeställningar man upplevt som svåra. 

2.5 Resultat i form av fördjupad egen erfarenhet 
Arbetet har gett mig några ganska så överraskande erfarenheter. Det gäller i första hand att jag 

trots allt inte tidigare lyft fram min egen praktiska erfarenhet. Det gäller också den tillit som be-

hövs för att en dialog skall vara så värdefull som man hoppas på. Till sist kommer den utvidg-

ning av min innebörd i begreppet ”att förstå” som mitt arbete resulterat i. 

 

2.5.1 Att skapa ömsesidig tillit 
En Tayloristisk ordergivning, projektstrukturering enligt WBS eller för den delen andra steget i 

Descartes metod behandlar inte detta med tillit mellan människor. Ofta verkar vi människor age-

ra som om denna kvalitet antigen inte behövdes eller bara fanns där. Eller för den delen man 

kanske resonerar så att man får ta det som bjuds, man kan ju medvetet inte göra så mycket åt 

den. Men bakom prat om dialog etc., tror jag ligger en förhoppning om att det skall vara möjligt 

att agera tillsammans och uppnå det där extra som ger energi, lust, sammanhållning eller som 

stärker förmågan att se och lösa verkliga problem. Jag hör tal om personligt möte, närvaro, upp-

riktighet, öppenhet, autenticitet, ärlighet och tillit. Jag tolkar också pratet om dialog som att det 

räcker med att beskriva den och delge andra beskrivningen.  

 

Men för mig har det inte räckt med att bli informerad om dialog eller att andra pratar varmt om 

det. Jag har behövt att själv successivt uppleva vad det ger mig att vara i dialog. Enligt min erfa-

renhet är det många samtal som kallas dialog men få som håller måttet. Det vill säga att det som 

sker är ett uppriktigt, sökande samtal med ömsesidig och djup tillit. Det har också varit så att de 
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yttre förutsättningarna funnits men jag själv har inte vågat släppa till. Och ju större grupp jag rört 

mig i ju svårare har det varit. Har jag belägg för dessa påståenden? Jo, jag tror att det i mitt yrkes-

liv funnits några ögonblick av ömsesidig tillit. Men jag väljer att värna och respektera min 

erfarenhet genom att inte ens försöka beskriva dem närmare. 

 

2.5.2 Avsaknad av reflekterad praktisk kunskap 
När jag tidigare i denna essä skrev om mitt exempel på företagsamhet så väcktes en tanke. Då, 

1994, när jag presenterade mitt förslag så lyckades jag få uppdraget. Möjligen för att jag då gav en 

innehållsrik men enkel bild över hur jag tyckte situationen var och att jag hade en idé om vad jag 

sedan skulle göra. Det slår mig nu att genom att idag reflektera över vad som då hände, och den 

erfarenhet som fanns med, känner jag mig stolt över vad jag gjorde: Jag ser mer av vad det var 

som var bra. Tidigare har jag mer sett händelsen som en lycklig slump som gick min väg. Kan det 

då vara så att den praktiska kunskap, som jag låtit ligga kvar i det tysta, i och för sig har arbetat 

för mig och varit verksam. Men det är först när jag reflekterat över den som den vävs in i min 

medvetenhet och jag förmår tänka och associera kring den och även upprätta distans till den.  

 

Behåller jag min praktiska erfarenhet i det tysta så riskerar jag att ge den för stort värde och inte 

kunna se och tänka på andra alternativ. Jag kanske agerar nöjd med att min praktiska erfarenhet 

arbetar för mig och försvarar mig med ”det bara är så att det jag gör är bra”. Min utveckling ris-

kerar att stanna av vare sig det gäller livet eller professionen. Steget till att sedan bli bedömd som 

en som uppträder auktoritärt är inte långt. Det vill jag absolut inte. Men jag har kanske gjort det 

mer än vad jag vill acceptera. 

2.5.3 Begränsningar i min förmåga att förstå 
Under arbetets gång har jag snubblat på begreppet ”att förstå”. För flera år sedan läste jag Janiks 

påstående i Cordelias tystnad och tyckte mig då förstå. Men nu drabbade mig påståendet med be-

tydligt större kraft. Sedan länge har jag varit intresserad av pedagogik för vuxna och erfarna män-

niskor. Vad är det som förmår mig att som vuxen handla på ett sätt som jag inte tidigare använt 

mig av? Att vara informerad om hur något borde ske har inte räckt. Månne det vara just reflek-

tionen över den praktiska kunskapen som åstadkommer utveckling? Men vilken form av reflek-

tion måste till? 
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3 Avslutning 
3.1 Sammanfattning  
Jag har genomfört ett fall av användning av dialogseminariemetoden på en viss frågeställning. 

Det jag prövade metoden på var att få fram tolkningar och hypoteser om företagandet som ett 

yrkeskunnande. Deltagarna var företagare i olika stadier och branscher. De kom från olika platser 

i Sverige. Det gemensamma de hade var att de reagerat positivt på vår inbjudan. En serie om fyra 

dialogseminarier genomfördes på distans. Vi använde programmet Skype för dialogerna och Fa-

cebook för övrig informationsöverföring såsom inspel, texter, tidsplanering mm.. 

 

Resultatet av fallstudien är att jag inte lyckades få fram några tolkningar eller hypoteser om före-

tagares yrkeskunnande. Resultatet är i stället idéer till personlig professionell utveckling samt hy-

poteser till varför utfallet blev som det blev:  

• Min erfarenhet som deltagare räckte inte till för rollen som ledare av dialogseminarier.  

• Mitt uppträdande kan därför ha varit luddigt beträffande flera kvaliteter viktiga för 

projektets genomförande. 

• Min erfarenhet av företagsamhet fanns men inte i reflekterad form 

• Samma gällde hur jag genomför kvalitativa forskningsintervjuer  

• Min förståelse för svårigheterna att gå från värderingar till egen berättelse och värdet av 

detta var inte tillräcklig när fallstudien genomfördes 

3.2 Diskussion 
På fallstudiens övergripande syfte och mål kan vi säga. 

 

• Användningen av social media fungerade tekniskt sett väl efter vissa inkörningsproblem.  

 

• Eftersom vi avsåg genomföra en dialog så är den ömsesidiga tilliten en central fråga. Att 

genomföra dialogen på distans kan begränsa tillväxten i fråga om ömsesidig tillit. Hann 

den utvecklas till sådant djup att gruppens samtal kom in på centrala frågor i fråga om 

deltagande individers yrkeskunnande och företagsamhet? Denna viktiga fråga kan jag inte 

svara på. Men min tro är att vi inte hann bygga upp tilliten tillräckligt. 

 

• Kan vi säga något om företagares yrkeskunnande. Tyvärr inte. 

 
Jag har rapporterat en fallstudie i meningen en studie av ett fall av användning av dialogsemina-

riemetoden på en frågeställning inom ett område av yrkeskunnande. 
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Arbetet med detta fall har gjort mig uppmärksam på vissa brister i mitt agerande. Min ambition 

att antyda att jag minsann har ett tyst kunnande har gjort mitt agerande oskarpt i kanterna. 

Arbete med fallet har gett mig distans till mitt yrkesmässiga kunnande och inget alls i termer av 

det syfte och mål vi satt upp för fallstudien. Arbetet har dock mynnat ut i några hypoteser till 

varför det blev så: 

1. En tankestil försvinner inte så lätt även om man anar värdet av att den ändras. 

2. Att yvas över min praktiska kunskap har inneburit att jag behållit den i det tysta i tron att 

jag då har den kvar. 

3. Att i rollen som tolkande person är det av betydelse att ha reflekterat en hel del över vil-

ken innebörd i handling jag har i de begrepp jag använder. 

4. För att lyckas få med sig informanterna i detta tror jag mig behöva lägga ner mer krut på 

introduktionen och förberedelser. Detta för att skapa förståelse för den annorlunda tan-

kestil/kultursyn som är praxis inom kursen. 

5. Att ambitionen att vara duktig har begränsat min förmåga att se klarare.  

 

Jag tycker mig märka att det behövs någon form av ”hålla sig till” när man ger sig in i arbete med 

dialogseminarier. Vad innebörden i ”hålla sig till” är kan då vara en öppen fråga. T.ex. ”det som 

är gemensamt för de som råkar träffas”, de kan var från ett och samma företag eller projekt eller 

en o samma yrkeskår. Skälet till att man behöver något att hålla sig till tror jag är att metoden är 

kraftfull när det gäller att sätta fart på människans förmåga till nyskapande.  

 

Det jag kommit fram till är att det är en stor skillnad i att med dialogseminariemetoden upptäcka 

sitt eget yrkeskunnande och att upptäcka andras. Med inför fallstudien tänkte jag mig från början 

att jag skulle kunna studera någon annans yrkeskunnande. 

 

3.3 Personlig reflektion/Epilog 
Min epilog börjar i att jag under många år känt mig dragen till ämnet praktisk kunskap. Men att 

det efter varje avslutad kurs funnits mer för mig att hämta i detta spår. Nu tror jag nu kommit 

fram till vad jag hela tiden varit ute efter. 

 

Jag har tyckt mig ha haft en icke försumbar förmåga och färdighet på det praktiska planet. Och 

att jag haft förhoppningen att detta skall visa sig i det sammanhang som kursen säger sig stå för. 

Men det har inte skett tidigare. Men nu när jag skrivit denna essä börjar jag ändå lita till att det 
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visar sig. Det har dock gått åt en hel del timmar för att idissla innehållet i denna essä fram till 

som den ser ut nu. 

 

Jag tror att de största hindren från att komma igenom har funnits i mig själv.  Så en ironisk tolk-

ning är att jag känt mig attraherad av det kursen talar om men har också satt upp och odlat mina 

hinder för att låta kursen verka på mig och mina handlingar och ge mig en grundad känsla av att 

vara nöjd. 

 

Jag ser nu att det finns en relevans för mig att dröja kvar i den förståelse i handling som jag haft. 

Oavsett de eventuella begränsningar, sneda perspektiv eller distorderad förståelse som den var 

byggd på och med. Sålunda står jag för: 

 

• Att jag har den utvidgade synen på vad yrkeskunnande är för mig. 

• Att jag väljer ett nytt svårt ämne ”yrkeskunnandet hos företagare” som uppgift. 

• Att jag trodde mig om att kunna tolka andra människors uttalande inom detta fält. 

• Min begränsade förståelse av hur jag skall kunna utföra sådan tolkning. 

• Att låta min egen förståelse av företagande och företagsamhet få breda ut sig. 

 

Den första skörden i mitt spår är att jag vilar i en känsla av stolthet över mitt förslag till ett pro-

gram för ökad företagsamhet hos entreprenörer i vardande. Det var inte bara en lycklig slump att 

jag ramlade på detta upplägg utan där fanns en hel del praktisk erfarenhet bakom upplägget. Det 

ser jag först nu. 

 

När jag sedan, på grund av stigande insikt om och accept av begränsningar i egen förståelse, kli-

ver ner från mina ambitioner att kunna tolka andra människors uttryck för värdet i det de gör 

och tolka det som input till en ökad förståelse av innebörden i det de gör, deras yrkeskunnande, 

så sker nästa frigörelse. 

 

I dessa mina slutsatser känner jag mig stärkt av min tolkning av den metod som Descartes 

skriver en avhandling om.  Det gäller ju att hitta en metod att skapa de påståenden om världen 

som jag som individ litar till och använder. Och inte i tysthet överskatta sin egen intelligens och 

omdöme. Eller för den delen överskatta sin bild av innebörden är i vad andra människor säger 

och gör. 

4 
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Appendix A - Allmän introduktion 
 
Hej! - Nu vänder jag mig till dig och din erfarenhet som företagare. Tillsammans med vännen och kollegan Sören 

Wallin ska jag under senhösten/vintern och sedan även under våren 2013 påbörja och slutföra ett arbete om företa-

garens yrkeskunskap. Arbetet skall resultera i en magisteruppsats i ämnet "Yrkeskunnande och teknologi" vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. 

 

Om du är nyfiken och vill utveckla eller reflektera över din egen "företagandets yrkeskunskap" kanske du vill vara 

med? Det skulle jag tycka vore jättekul! 

 

Hur kommer det att gå till? Metoden vi använder bygger på storytelling som verktyg. Det är en väl beprövad metod 

(använts sedan 90-talet inom vården, industrin, militären, konsten, etc., etc.) Sören och jag har rejäl rutin på att an-

vända den, så vi vet att den fungerar. Det som är nytt är att den inte använts för att forska om företagandets yrkes-

kunskaper förut. För att kunna samla er alla, inte bara från olika yrken och branscher utan också från Sveriges alla 

hörn, kommer vi att använda sociala media i form av Facebook och Skype, som blir de plattformar där vi "möts". 

 

Vi bildar en egen Facebookgrupp, sluten och hemlig så ingen annan kan se den, just för detta ändamål. När vi skrivit 

våra texter publicerar vi dem i gruppen. Sedan "möts" vi via konferenssamtal på Skype, och läser texterna och 

samtalar om dem. Samtal och dialog är nyckelord. 

 

Vad förväntas av dig som deltagare? Vi förväntar oss tre berättelser om konkreta händelseförlopp i ditt företagande 

som varit betydelsefulla och som du tycker har en koppling till den förmåga att företaga som du har alternativt har 

bidragit till utveckling av din förmåga. Berättelsen kan du ge till oss i muntlig eller skriftlig form (t.ex. en essä om 1-2 

sidor). Vi hoppas du vill ge oss en berättelse nu i höst och kanske ytterligare två i vår. Till din hjälp kommer du att få 

några olika dilemman i företagandet som du kan fundera på om du varit med om. Du får också inspirationsmaterial i 

form av en länk till en föreläsning om entreprenörskap och storytelling och en kort beskrivning av hur man kan se 

på detta med att skriva en essä. Vi förväntar oss också att du är med på, och deltar aktivt i våra "virtuella" samtal via 

våra valda plattformar. Det låter inte särskilt svårt, och det är det inte heller. 

 

Vad vinner du på att delta? Dina vinster från medverkan blir att du får syn på kunskap du går och bär på, som du in-

te visste om! Ibland kallar man det "tyst kunskap", men vi föredrar att kalla den "yrkeskunskap". Man kan likna det 

som sker hos dig vid det som du får ut av ett bra mentorssamtal, fast uppväxlat till något större, faktiskt. Du får ock-

så ta del av liknande kunskap från de andra deltagarna. Förhoppningsvis kommer du att kunna fatta mer 

genomtänkta beslut efter arbetet? 

 

Nyfiken? Jag visste väl det, och jag svarar gärna på alla dina frågor. Via min mail eller på telefon kan du ställa dina 

frågor eller anmäla ditt intresse att deltaga. 

 

Välkommen att delta! / Göran Stille 
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5 Appendix B – Uppläggning av våra dialogseminarier över 
Skype  

 

Steg Inspel & Texter  Ledare/ 

Sekreterare 

Deltagare & Texter 

Intro    

Skypedialog 1 

130109 

Att skriva essäer 
Dilemma:  
Eget företag som 
självförverkligande el-
ler uppfylla kundens 
behov? 
Text: 
Hemsöborna Kap 6 
 
 

Sören/Göran Eva: Reflektioner över Hemsöborna 

Lena: När girigheten slår till 

Ami: Vad gör pengar med folk? 

Lotta: Associationer 

Lennart: Några erfarenheter av 

företagande 

Skypedialog 2 

130227 

Dilemma: Räven och 
igelkotten. 
Text: 
Homeros Odyssén 
sid103 -112 Polyfemos 
 
 
 

Göran/Sören Lennart: Att bli kvar vid sin läst 

Ami: Att skapa sin egen verklighet 

utifrån erfarenhet 

Lotta: Hur ser vi på omvärlden 

Lena: A window of opportunity 

Skypedialog 3 

130401 

Text: 

Röda rummet, Kap 8, 

”Arma fosterland” 

 

 

 

 

Sören/Göran  Ami: Arma fosterland 

Eva: Reflektioner över arma foster-

land 

Lennart: Tanka om företagande 

Lena: Fosterland och hierarkier släng 

er i diket 

Skypedialog 4 

130502 

Texter: 

Idéprotokoll 1 

Idéprotokoll 2 

Idéprotokoll 3 

Göran/Sören Eva: Ensam är stark 

Lennart: Företagande-slutuppgift 

Lena: De är lika fast olika 

 

 

 

 


